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  פריינט ביים טיש
  )לייזער סַאפרין: מיין פרי פַארשטָארבענעם פריינט(

  
  
 
 
I  
 

 .ער הָאט מיך קיינמָאל ניט געצויגןי אומרו נָאך ווייטע לענדד
 .די בענקשַאפט נָאך ווַאנדער הָאט מיינס ַא רגע קיינמָאל ניט פַארצערט

 ,הַארץ צו הַארץ דורכגעפלויגן, מיט פריינט ַארום טיש בין איך די וועלט
 .ַא לעבן לַאנג געווען בַאשערט, איז מיר ווַאנדערן דורך שמועס

 
 .ז די עלטסטע רייזע ַארום דער וועלטדער ווַאנדער ַארום טיש אי

  .דורך ַאלע רייזעס, דער פריינט ַארום טיש איז שענער פון יעדער שיינקייט
  .די וועלט צעהעלן, ווי ַא פריינט ביים טיש, ווָאסער זונאויפגַאנג קען

  ?קען די וואונדער פון ַא ווָארט ווייזן, ווָאסער קונץ פון ערָאּפלַאן
 

 :הער —ווי דער שמועס ביים טעּפעלע קַאווע , ט גרינגווָאסער שיף שווימ
 .די ערשטע בַאן —ַא ווינט : ָאט ַא שּפרייז, נחס בלַאט —ָאט איז ַא ווָארט 
 .ַא גיבור ווָאס ציט די ערד צו די שטערן, ַא פעלדז —ָאט איז ַא ווָארט 
 :ן דַאנעןַא הַאנט ווָאס נעמט גָאר דָאס בייז ַאוועק פו —ָאט איז ַא ווָארט 

 
 — מי און שפע פַארגַאפט, בלייבט ַאלדָאסגוטס מיט גָאר דעם בלענד פון פרייד

 .ָאדמס ערשטער בליק אויף וועלט בַאשַאף: ניי דער מענטש, ווערט יונג די ערד
 
 

 
II 

 

  .ָא דער גליענדיקער שמועס מיט חברים ביז שּפעטער נַאכט
 .נען לויכט ַארום טישדָאס ליכט פון קיינמָאל ניט פַארגַאנגענע זו

 ,דָאס ווָארט איז די איינציקע שווערד דורך די מוראדיקסטע שלַאכטן
 .דער רויך פון סיגַארעטן קרייזט און ווייזט ּפלַאנעטן ַארום טיש
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 .דער שמועס ַארום טעּפעלע קַאווע איז די ווייטסטע נסיעה
 ,לפון דעם בלינדסטן ַאמָא —פָארן דורך זוניקן געּפלַאּפל , אָ 

 —, ביז דער צייט ווען אויף דעם ָארט פון תליות וועלן גערטנער בליען
 .ווען טורעמס פון חלום וועלן זיך ּפָארן מיט טורעמס פון שטָאל

 
 .ַא בייט פַאר דער ווייטסטער נָאך ניט פַארזייטער רויז —ָאט ווערט דער טיש 

 .ן שווערדדער קריגער קעג —ה ביים טיש יָאט זעצט זיך מיט אונדז ישע
 ך ַארויס″ָאט פירט ַא קינד ַא וועגעטַארישן ווָאלף פון תנ

 .פון בוים און חיה פון גָאר דער ערד, און פַאריָאגט דָאס געוויין פון מענטש
 
 ,דורך שּפעטער נַאכט, דער שמועס מיט חברים זָאגט ָאן דער וועלט ,אָ 

  .ך ַאלע שלַאכטןדי איינציקע שווערד נָא —ַאז בלייבן וועט דָאס ווָארט 
  
  .91 – 90. זז, )1954(אינמיטן טָאג : פון
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  דער זייגער גייט

  )1951 – 1879(  )רצייטטן יָא25דרשנט צו זיין , טע דער בעל דרשןמיין טַא(

  
  !דער זייגער גייט, וויי, דער זייגער גייט און גייט, מיין קינד

  .ייןר גליין נָאט ַאזוי קען גָאַא, אייביק איז דער זייגער
  ,רגייןנג וועט ניט פַאווידערקלַא נג ַאקלַא פילו פון ַאַא
  .רגייטנגען פַארגַאל ניט פַאס איז קיינמָאווָא זַאג ַאטָא ר ַאנָא

  .זוי גייןגן ווי קינדער וועלן אייביק ַארטָאדי פַא
  !וויי דער זייגער גייט, דער זייגער גייט און גייט, מיין קינד

  .ר גייןליין נָאט ַאזוי קען גָאַא, אייביק איז דער זייגער
  

  ,כטנדזשענדיקער נַאבלָא שטערן זיינען זייגערלעך אין ַא
  .טש קיינער זעט ניט זיין גייןכָא, פעלדז און גיין קען אויך ַא

  .ך גייןל נָארג וועט צום טָאדער בַא, רגל גייט צום בַאדער טָא
  .כטנַא רט זיך די צייט דורך אייביקעראויך אין מיין קבר שַא

  .ךין איך שטענדיק ווַאבפט ווי די בענקשַא, ז אין ווינטס גרָאווי דָא
  .רשטיינעןדי מצבה קיין איינציקע שיין ניט פַא קעןʹס

  .כטך דער לענגסטער נַאנג נָאמשיח וועט קומען ווי זונאויפגַא
  

  .כטלט די נַאווערט ַאʹווי ס, פילו דער טויטווערט ַא טלַא, מיין קינד
  ,פילו די צייטרבן ַאהימים וועט שטַאבאחרית 

  .לע ווייזערס שטיין ווי פינגער פון טויטבלייבן וועלן ַא
  .כטפון מענטש און זון איז עלטער די נַא, פון הימל און ערד

  .כטרק קעגן טרויער פון ערב נַאזיי שטַא, פענונגווי הָא
  .קינדס ערשט געוויין ס געלעכטער פון ַאדערהער דָא

  .כןלעצטן לַא, ס געוויין פון אייגענעםרהער דָאפַא
  .דער זייגער גייט, ווי, דער זייגער גייט און גייט, מיין קינד

  
  .51. ז, )1979(צפת : פון
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  םס און גרַאקעגן שלָא
  
 

  ,ברודער
  זע, ּפָאעט

  דָאס ליד הינטער
  ,ווי גרַאטעס, גרַאמען

  .רייסט זיך פון דורות יָאך
  ,לידער זיצן אין גרַאמען

  פויגל און חיה אין, י מענטשוו
  איך הָאב געזען ווי שמשון. שטייגן
  ,מיט פויסט אין מויל פון ַא לייב, הגיבור

  אונטער דער משא, זיך קָארטשען אין דרייען
  גבורה געשמידט צו דער קלינגענדיקער. פון גרַאם

  שמַאכט נָאך דעם פייער פון ווָארט ווָאס זָאל אויף, דעם גרַאם —קייט 
  אין שימל. יק פַארברענען די זשַאווערן פון גרַאםאייב
  .אויב ַאפילו מיט צַארטסטער פייל פון זילב געטָאקט, בט דער גרַאםייבל
  

  קרַאכן גרַאמלָאז, ווי בליץ דורך כמַארעס, זָאל דָאס ווָארט בלענדן פריי
  ַא געבענטשטער, איבער ַא געחלשט פעלד, ווי דונער

  יָאגטע סַארנע דורך דערַא גע. ָאנזָאג אויף רעגן
  .לויפט ניט פונעם יעגער דורך גרַאמען, שרעק פון ווַאלד

  די טרויעריקסטע שטיינער אויף, מצבות
  ,הער. טרויערן ניט אין גרַאמען, דער ערד

  פרילינגדיק, געלעכטער הילכט ניט פריי
  אויב ַאפילו דורך, דורך גרַאמען

  דורכזיכטיקע קרישטָאלן
  רזפון געשליפנסטן פע

  דער גרַאם. געלייטערט
  אויס, אויסגעגלעט
  ,געקיילעכט
  שניידט אין
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  לייב פון 
  יך אייןזווָארט 

  ווי, ווי ַא וואונד
  ַא ווערגנדיקע 

  ,זון, קווַאל, אויב ווי דורשט. רייף
  ,שטורעם איז אייביק דָאס ליד

  ווער קען די זון אין צעל פון גרַאם
  ווער קען די אייביקייט. פַארשליסן

  דעם שטורעם, ַא מָאס פַארמשּפטן צו
  ער ענגשַאפט פון דער געציילטער אומרודאין 

  גיט ניט גָאט אין, קרעץ, רויז, מיסט, סיי פון מענטש. פַארשּפַארן
  ,דַארף דָאס ליד קיין מָאס, קיין מָאס דָאס ליכט פון מַאיען

  קיין, וינטדַארף ניט קיין וʹווי ס, דַארף ניט די שיינקייט קיין ווָאגʹווי ס
  ,ַא פַארטָאג הינטער גרַאמען פַארשלָאסן. פויגל קיין קָאמּפַאס

  
  ָא זָאל דָאס ווָארט. הערט בענקען ניט אויף נָאך ַא גרַאמלָאזן שטרַאל

  ווי אין מיין הונגעריקער קינדהייט ַא פריש, זיין געשמַאק
  לָאז דורך⸗ָא זָאל דָאס ווָארט פָארן סוף. ּפענעצל ברויט

  הַארץ צו, ריידן ּפנים אל ּפנים, און רויםצייט 
  .ליכטיקסטן דור, מיט מענטש פונעם ווייטסטן, הַארץ

  ,מלחמות דורך ברענענדיקע פעלקער
  ַאן ַארָאּפ. פלַאקערן ניט צום גרַאם
  אַ , געשָאסענער ערָאּפלַאן
  פַאלט, פַארוואונדעטער ָאדלער

  קיין שטורעם. ניט צום גרַאם
  ניט ווָארצלט קיין בוים
  ,אויס אין גרַאמען

  ָא ברודער
  .ּפָאעט

  
 
 
 
 
 
 



 
 ז

 

 
  רעזומע

 
  

  דער ים
  אין פולער
  רציחה איז

  ,זער רוףמלָאגרַא ַא
  ,גווייטן טָא זַאך ַאנָא
  ןָא, ן שלעסערָא, ן תפילותָא

  .מעןן גרַאָא, ן קייטןָא, ריגלען
  
  .17-15. זז, )1993(נעטן מעינקע סָא; 65-63. זז, )1979(צפת : פון
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 !לא תרצח
 
  .זוי קלוגט ַאג איז ווי גָאס קעלבעלע ביים ערשטן בליק אויף ליכט פון טָאדָא, זע

  ,נקדַא גרהן ניט אויף צום בורא עולם ַא⸗קו הערט מעלה⸗מעדי מַא
  —, לעמען גענוגר ַאפַא, לווי קווַא, ז און פריידר זון און גרָאפַא, ר הימל און ערדפַא

  ?נקדַא נט גיט דער מענטש מיט טויט ַאסן שמַאר זיז פַאלן ַאל איר איינפַאווי זָא
  ,ווי גרעזעלעך אין פעלד, קז לעבן איז געשמַאקינד ַאʹקו לערנט ס⸗מעדי מַא

  —, רטקייט אויסצַאדעס צו יושר און לט ָאשַא, לדזר דער מענטש מיט חלף אויף הַאנָא
  ?דער וועלטר פון לץ דער הַאך ַאינס רציחה איז נָאס קַ וואונדער ווָא איז דען ַא

  ,פילו די רויזדיין חן אינעם פעלד איז מקנא ַא, קעלבעלע, אוי
, מוילʹצו רייצן פון מענטש ס, רץק דורך הַאמיט טשווָא, טקעזע דיך הענגען אין יַאʹז כר ַאנָא
—  
  .ל פון דער שיינקייט פון דער רויזּפלאַ ניט ּפ, דםָא⸗רד בןרעד פון מָא: ג איךזָא

  :סטישע פייגעלעך אויסנטַאפַא —ס בריט נייע הינדעלעך שלום איז די הון ווָא
  .ס און מיט גרוילמיט הַא, ר מיט חושךרט זיך נָאָאס הינדעלע אונטערן חלף ּפדָא
  ,בלייבט טויב ווי שטיין דער מענטש, קעגן שוחט, אויב צום געבעט פון שעפעלע, אָ 

  .דיק מענטש קוילען מענטשוועט שטענ, ל קיין שלום דעם מענטש ניט בענטשןוועט קיינמָא

  
  .92. ז, )1954(ג אינמיטן טָא: פון
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  קליטווַא ס ליד פון ַאדָא
  
 

  שלמה
  :המלך

  לידער פון די
  ךוויינגערטנער קען דָא

  תיּפ פילו ַאַא
  סאיך זינג דָא, אָ , דערהערן

  נגעןלע געזַאנג פון ַאזַאגע
  טוב פון⸗צו דעם יום, צו דער בולבע

  די בולבע, מיין געוועזן שטעטעלע
  ס שעמעוודיקסטעלע פרוכטן דָאאיז פון ַא
  ,לבליען עּפ, רגןרבָאפון קיין אויג ניט פַא. פרוכט

  ן בושה פון יעדערזן זיך ָאלָא, רןבַא, רשןקַא
  סנמיידלעך קען איטלעךבלומען ווי גַא. רזוכןל פַאשטרַא
  לערנט, קליטווַא ווי ַא, די בולבע. רןרנַאבין פַא

  זַא, יע. אונטער דער ערד, ווערןטיף דעם סוד פון 
  ווי אין, בולבע ן מער סודות אין ַארַאפַא
  ,ס מינדסטע קערנדלווייסט דָא, לע שטערןַא

  אויב. דער גרעסטער חכם אויף דער ערד
  ןרַאאין וויינגערטנער זיינען פַא

  שיכורלעכע לידער איז 
  ר אין בולבעס דאָ דערפַא

  דער טעם פון מיינע
  ,סוויר: שטעטעלעך

  ,לעשיקמיכַא
  .ןסווינציַא

  
  .22. ז, )1993(נעטן מעינקע סָא; 57. ז, )1979(צפת : פון

  
 
 
 
 



 
 י

 

 

 רנַאָאּפ
 
 
I 
  

  !ּפָאנַאר: פַארַאן ַא ווָארט ווָאס הערט ניט אויף דָאס ליכט פון טעג צו שרעקן
  .פרעג מיין שטעטעלע סווינציַאן אויב ּפָאנַאר איז ניט יחזקאלס טָאל

  :ענטש פון הונדערט יָאר ַארום פרעגן אין ּפָאנַארקומען וועט דער מ
  .צי קלָאגט דָא יחזקאל אין ווינט דָאס געקלָאג פון ביינער טָאל„
  
  ?ליחזקאלס טָא: רנַאָארגייט אין ּפוועמענס געוויין גייט אויף און פַא„

  ,מיקע בלומעןווי דער ריח פון סַא, רשיכורטלט פַאדי אורַא
  .ללטענעם טָארשָאר ניט אויף אין פַאהערט גָא ס געוויין פון דורותדָא
     ?רשטומעןר יחזקאלס געוויין פַאנַאָאסער כח קען אין ּפווָא
  
  ,רוםר ַאמענטש פון הונדערט יָא, אָ , רויסלק ַאגט מיין פָאפון שטיין קלָא, הער„

  .שטיין דערהערן ס לשון פון ַאשטומען דָא לערן זיך פון ַא
  .דער קרומער, רןדער דָא, רויז ל ַאמָאַא איז געווען דָא, ווייס

  .שטערן שטיין אין ַא ס קען בייטן ַאווָא זַארט ַאווָא ג ַאזָא ,אָ 
  
  — ,פילו ניט וויינעןרט ַאס קען דורך ווָאשטומער איז ניט דער ווָא ַא, ווייס„
  .“רשטייןניט פַא ס לשון פון שטיין דָאס קען דָאשטומער איז דער ווָא ַא
  
  .73. ז, )1954(ג יטן טָאאינמ: פון
  

    
 
 



 
 יא

 

  
  ןשטיי תפילה פון ַא ַא
  
  
II  
  

  ,מענטש, צעזַאמד מיך, צעהַאק מיך: יעדער שטיין פון ּפָאנַאר בעט זיך
  :איך זָאל דָא ווי דָאס גרויליקע הַארץ פון ַא גזלן ניט בלייבן

  ,לט בענטשןנהַאגט קערנדל מיט ָאגעיָא ַא —זָאל מיינס ַא שטויבעלע ʹס
  .רשטומט לעבןפַא נג פון ַאקלַא זעמדעלע צערוישן ַא ל מיינס ַאזָאʹס
  
  .ל ניט געוויינט געווייןקיינמָא ַא —ר נַאָאניט בלייבן אין ּפ ל דָאזָאʹכ
  .נגל ניט געזונגען געזַאקיינמָא ַא: שטיין ניט בלייבן ַא ל דָאזָאʹכ

  ,ןרשטיינעקעס פַאלפן די קלוגע ליטווַאגעהָא ב דָאאיך הָא, וויי
  .נגליין בַאר זיך ַאס טוט נָאוואונד ווָא ַא —צינד איז וויל איך ווערן ַא

  
  ,וויינעןלעך בַאען אויפהער די ליטווישע שטעטָא, ל ווי דער ווינטזָאʹכ

  ,ר דער ערד רירןס קען די שטיינער פון גָאטרער ווָא ווערן ַא
  :צו שיינעןר נַאָאס הערט ניט אויף דורך די נעכט פון ּפטרער ווָא זַאַא

  :ר מיט ליכטיקע בשורות צעצירןנַאָאל דעם קבר ּפאיך זָא
  

  — רנַאָאלעצטן ּפ, ך דעם לעצטןבשורות פון דעם ערשטן פרילינג נָא
  .רןקינד ַא די קויל דורך ַא, לייןווי דורך זיך ַא ,ל אויך דעם שטייןזָאʹס
  
  .74. ז, )1954(ג אינמיטן טָא: פון

  



 
 יב

 

  
  שיחמ

  
  ,לעשיקמשיח וועט קומען פון מיכַא, טעאיך ווייס טַא
  ,ןן אייזעלע רייטן דורך סוויר און דורך סווינציַאוועט אויף ַא

  .ןרַאדער וועלט איז פַא רט וואו די הייליקסטע ערד אויףדָא
  ,לעשיקמשיח וועט קומען פון מיכַא, מעאיך ווייס מַא
  לעשיקעדן געבליבן איז מיכַא⸗ווייל אין גן

  .ןן איבערגעקערט ליגט אין הימל סווינציַארצלעאון מיט די ווָא
  ברעג ן ַאָא, נהייבן ָאן ַאָא, טפט איז ווי גָארט וואו די בענקשַאדָא

  .ןאוי סווינציַא, אוי סוויר, לעשיקמיכַא, אוי, וועט משיח קומען
  
 .52. ז, )1979(צפת : פון

  



 
 יג

 

 

  
 חדןווער ּפדער ברַא

  
 

  ,אייביק וועט דער ּפחדן
  — ר בָאבע מָאינע זיך שרעקןפַאר מיין שטָאלצע

  ,שטעקן⸗רבינוס צויבער⸗זָאל משהʹס
  ;פון מָאכיקן שלָאף זי ניט וועקן

  :זי זָאל ַא טויטע און ַא לויטערע פון אורַאלטן קבר ניט קומען
  ,צעבויגן דָאב בלעכענע ברומען —פון זיין קול 

  ,די אויפגעבלָאזענע שטָאלצן צעבלָאזן, מיט איר ָאטעם
  דעם ווַאסערדיקן רויט פַארמעקן, וטמיט איר בל

  .און נָאר דעם כָארכל פון דעם כָארכלער לָאזן
  

  ,אייביק וועט דער ּפחדן
  בַאפַאלן םאויף טונקעלן שטעג דעם טרוי

  :און דרייען זיך הייליק און ריטשען גערעכט
  ,ַאהער גיב פרייד, ּפָאעט, העי„

  ;אומעטיקע קנעכט פַאר —פרייד 
  —ער גיב שטרַאלן ַאה, ּפָאעט, העי

  .פַאר בלינדע קנעכט —ליכט 
  .ווי מיט זַאפט געשמַאקע סעדער, ען פולˊאיך בין ַא היינט מיט טעמ

 
  ,הָאט שוין די צייט דערווָארגן, דעם נעכטן
  ;פַאר קרענקלעכע בטלנים —דעם מָארגן 

  .ַאהער דעם היינט, דעם היינט גיב ַאהער
  .עולם שרעק⸗פון דיין ליד שיינט בית

  :ַא  טוכלער וועג צום מויזנלָאך —דיין ליד 
  .“ניט שטעק דיין ווַאנזין אין אונדזערע מונטערע רעדער

  
  
  
  
  



 
 יד

 

  
  

  —ברַאווער ּפחדן , ברַאוואָ 
  ,דיין ברַאזגנדיקער רוף
  ,ַא ציטעריק העזעלע וועקן, וועט געוויס פון דרימל

  נָאר איך וועל צום שלַאכט ניט פירן
  ,מיט שטרויענעם גוף, מיין ליד

  .טויזנט מָאל רויט צעצונדן, אויב ַאפילו
  ?ווי קען מען בערג רירן, מיט גבורה פון שטרוי

  ,ןווי וועסטו שרעק, מעכטיקן פיינטדעם 
  .ער זָאל ַאליין זיך בינדן, אויב ַאפילו

  
  ,ַא מילב מיט פַאנטַאסטישן פויסט —דיין ווָארט 
  ,ַא פלָאקן די גרייס —מָאנט פרייד 

  ?ומעטיקער זייןווָאס קען נָאך א
  ,ַאזַא שטורעם —פון גרויע רייד 

  ?ווָאס קען נָאך גרויער זיין
  ,ַאזַא שטורעם —פון גרויע רייד 

  ?ווער קען דערהערן
  ,מיט רואיק בלוט, מיט הַארץ פון שטָאל
  ?ווי קען מען שווערן

  
  :שוועסטער פון מָארגן, ָאי —דער פון נעכטן יבר, ָאי

  ,שווערט מיין בלוטעס , עס שווערט מיין הַארץ
  .אייך וועלן ניט בייזע ציין צעקריצן

  .אייך וועט ניט גרייכן דעם ּפחדנס רוט
  .יט הַארץ און מיט בלוט אייך שיצןאיך וועל מ

  
  .אייביק וועט די אומעטיקע ַאלטקייט יונג הַאלטן די וויינען

  ,אייביק וועט דער ווייטסטער מָארגן
  ,געָארעמט מיט דעם ווייטסטן נעכטן

  .יבער פון נָאענטסטן היינט שיינעןדורך צו
  
  
  
  



 
 טו

 

  ,ריז⸗ַא פייער —דיין צָארן 
  —גענוג געוויס דעם אומעט פון ַא פליגעלע פַארברענען 

  ;דעם פיינט אין אויג ַא גרַאבל, ווָאלט נָאר דיין הַאס געבן
  .ַא פרָאסטיק שטיבעלע בַאהייצן, ווָאלט נָאר דיין פלַאם קענען

  ,ּפלַאצט דיין ווָארט ווי ליכט ַא מבולʹס
  ,די נעכט פַארפלייצן —גענוג ַאזש 

  —דורות שיך צו ּפוצן  —גענוג מיט שטרַאלן 
  פינצטער פון ַאזויפיל ליכט⸗נָאר מיר ווערט פינצטער
  .טרויעריק פון ַאזויפיל פרייד⸗און מיר ווערט טרויעריק

  ,און נָאר דיין פרייד קען מיך שרעקן
  ,ַאמָאל⸗ַאמָאל —ביכל ⸗ַא מעשהווי אין 

  :עולם⸗ַארום בית, ביינַאכט, אין מיכַאלעשיק
  ,ווען ַא גולם מיט אויסגעקלערטן קול

  ,קלייד⸗געזיכט און ַא תכריכים⸗מיט ַא שד
  .מיט ַא פריילעך הָאּפקע וועקן, פלעגט די מתים

  
  ,זונען “איילַאנד⸗קוני„דו ביסט אומעטיק ווי טויזנט  ווייל

  ;טיקער פון ַאלע אומעטן דיין פריידאיז אומע
  ,קען דעם דיכטערס אומעט זיין, ווייל פריידיקער פון ַאלע פריידן

  ַאזויפיל אומעט געפונען, הָאבן מיינע טעג
  ,קען אויך די פינצטערניש דורך העלסטער פרייד שיינעןʹאון ווי ס

 .שיינט אויך די פינצטערניש דורך מיין ליד
 

 ,כן פון רינענדיקע קרַאנעןאיך גיב דיר ַאלע טיי
 .פַארקלערטן טוי —נעם ַא טרָאּפן  ךאי

 ,איך גיב דיר ַאלע רעגנבויגנס פון ווערטערדיקע רַאקעטן
 ַאן איינציקן פונק —איך נעם פון ַאלע פייערן 
 :און הָאלט הָאב איך ַאזוי

 דורך ַאלע פינצטערנישן שּפַאנען, ַאן איינציקער פונק
 :ַאזויאון הָאלט הָאב איך 

 .זיין ַאליין דָאס ליכט ווָאס העלט דעם חושך ַארום מיר
 

 ,איך הָאב געזען
 ;ַאלע פייערן פַארשטעלן —ַא פונק 

 ,איך הָאב געזען
 .דעם מָארגן צעהעלן —ַא בלינדן נעכטן 



 
 טז

 

 ,איך הָאב געזען
 ;דעם ָאקטָאבער ווי טויזנט מַאיען בליען

 ,איך הָאב געזען
 פון ווָארים זיין יניקה ציען דעם שענסטן פויגל אויך

 ,און איך וועל ווי דער ּפחדן זיך ניט שרעקן
 .ַאפילו אין מויזנלָאך, מיין ווָארט אויסטָאן נַאקעט

 
 ,איך הָאב געזען

 ;ַא נַאכט ַאן ענדלָאזע טָאגן
 ,איך הָאב געזען

 .דעם ּפחדן פַאריָאגן —ַא שטורעם 
 

 ,טויב דער וויסטער ברַאזגער און ווען פון צופיל ברַאזגען ווערט אויך
 :דער איינזַאמער ּפויק, שטומט ַא תפילה אויס

  —קום , ּפויקער ָא ברַאווער, קום
  ,לקנסל איך אויסבענקען די ווָאווי זָא

  ,ז ניט דער רעגןַא
  ,ויקט אין מיררטע רייד ּפגל הַאהָא ר ַאנָא
 ;קום, ויקערווער ּפברַא ָא, קום

 :נזַאמער ּפויקיישטומט ַא תפילה אויס דער א
 ,קום ָא ליבסטע קום —ָא בענקשַאפט , קום

 ,פון פרייד —ווייל ַאנדערשט איז ָאן דיר מיין פרייד 
 —איז ַא דופטיקע פינצטערניש אין פרייען פעלד ʹווי ַאנדערשט ס

 פון ַא פַארמשּפטער פינצטערניש אין טויטנקַאמער
 —, טרויעריקע פלייט, אָ , און קום

 ,ייט ווָאס נָאגט ביז לויטערסטן שייןגיב ַא טונקלק
 .ַא שיין ווָאס נעמט ַאדורך ביז טונקלקייט

 — גיב ַא פרייד ווָאס שוידערט אויף ביז טרערן, אָ 
 ,ַא טרויעריקע פלייט, ַא פרייד

 ,ווָאס הייבט די טיפן אויף
 —און טרָאגט זיי ביז דער בענקענדיקסטער הייך ַארויף 

 .ָאל יָאנטעוון די ווָאךגיב ַא ּפיין ווָאס ז, אָ 
 
  .54 – 49. זז, )1938(הָאט דָאס ווָארט מיין בָאבע מָאינע ʹס: פון

  



 
 יז

 

 

  ַאמָאל איז געווען ַא מעשה 
 )פרַאגמענט(
  
 

 .מיין שטיבל איז גרוי, מיין שטיבל איז ָארעם
 ,ַא רעדעלע אומעט —ַא פינגערל זון 

 —די גרייס , טענע רויזצעטרָא ווי ַא
 —, רוםיר זיך ַארום מדרייט ַא

 ,לויב נק און ַאדַא ר דעם אייבערשטן ַאנָא
 .רץ איז ניט גרויהַאʹס, רעםרץ איז ניט ָאהַאʹס
 ,טעדיקע שויבןאויף די לַא, זע
 —רויס איז ַאכט צויבערדיקע נַא זַאַא
 ,טערדיקן וואונדערמיט פלַא, מיט ווינט, כט מיט פייגלנַא ַא

 .גןו טָאאין ערשטער שעה צ, מיט ליכט גענוג
 ,ר מיין אייניקלל נָאזָאʹווען כ, יָא
 ,די שטערן —ר די געסט פַא

 .גןרמָאמער פענצטערלעך פַא —מער כיבוד 
 

 .נעןרַאפַא שאונטער דעם פריילעכסטן פייער איז טרויעריקער ַא
 ברעט⸗טהרה ַא —דער בוים זעט זיך אין חלום 

 ,לדאון די צווייגן אין ווינט שרייען גווַא
 .לדער שיינקייט פון ווַאר העקער רעדט פון דווען דע

 
 ,ך מער געווייןלד נָאפרילינגדיקן ווַא אין ַא

 רייןפייגל ַא⸗נדערווען ליבע רופט די ווַא
 .פערדיק געשרייהָא ַא —גט זיך פון געבורט טרָאʹאון ס

 ,צו די הייכן זיך ציען, די ביימער
  ;לטן רייסן זיך פליעןווי זיי ווָא

 :ייןלד ווערט גרין פון ּפיקער ווַאדער פרילינגד
 !וויי! וויי  —

 !אין בין שיין —גט דער העקער זָא
 
  
  



 
 יח

 

  
 :דער שטורעם דערציילט, הער

 ,עדן⸗פַארַאנען מצוות ווָאס זינדיקן ַאפילו אין גן
 ;קוליעס גייט אויףווי , דורך זיי די שיינקייט

 ,פַארַאן עבירות ווָאס זינדיקן ניט ַאפילו אין גיהנום
 .איז די וויינענדיקסטע פלייט —דער גיהנום , ך זיידור
 

 ,גלוסט דעם הונגער צו דער זעטʹווי ס
 .גלוסט די זעט צו דעם הונגער

 ,צום דורשט פון מדבר ציט דעם ים
 .ציט דעם מדבר צום ָאנגעטרונקענעם יםʹווי ס

  
 .דער רעגן וועט דעם שטויב קיינמָאל ניט פַאריָאגן

 .ט זיך קיינמָאל ניט שיידןדער שָאטן וועט פון ליכ
 ,אין מערב מוז זיין נַאכט און נַאכט און נַאכט

 .איידער אין מזרח הייבט ָאן טָאגן
 

 :דער שטורעם דערציילט, הער
 ,דעם דונער איז בַאשערט

 —, דעם ּפיין פון שטַאמלער אויסצושרייען
 ,דערפַאר איז דָא ַאזויפל שטומקייט אין דעם דונער

 ,אין גבורהדיקער שטומקייט —ַאזויפל דונער 
 .וויי צום שטַאמלער ווָאס וויל ווי דער דונער שרייעןר נָא
 
 — בַאנען זיינען ַאלע וועגן, גנדיקן בַאןַא יָא ויףא

 ;דָאס ווינטיקע קלָאגן ,אין ווייט הילכט ווי שטָאל
 ,דורך די אימּפעטדיקע שויבן

 ;ַא פליענדיקע רייף —איז יעדע ּפלַאציקייט 
 — ,ער הייבן סטַאדעס בעק אין שווינדלדיקן לויףפעלד
 ,ַאלע בעק בַאנען ןזיינע, ַא יָאגנדיקן בַאן אויף

 .נָאר וויי צום בָאק ווָאס וויל ווי דער בַאן זיך יָאגן
 

 :דער שטורעם דערציילט, הער
 די רציחה פון ניט פַארקיטעוועטע שויבן

 ,און די בייזע לָאדנס אין געשלעג מיטן ווינט
 .נען ַא ווינטערדיק שטוב צום פרילינג ניט הייבןקע



 
 יט

 

  
  

 — שּפעטער, אימירצעשעם
 ,מעשה דיר דערציילן⸗וועל איך די שענסטע בָאבע

 ,פון ַא שנייאיקן פעטער
 .טויזנט היילן —מיט פיס , צען בערג —מיט ַא קָאּפ 

 
  ,ַא ּפרָאסטע וועסטו הערן ַא מעשהלע, דערווייל

  :ןָאיער שּפגרו ווי עס שווערט זיך ַא
  ,נצע זילבער פון די שטערןס גַאאיך בין דָא

  .ןאיך בין די רויטע פָא, איך בין דער שטורעם
  

  ,ַא ּפרָאסטע וועסטו הערן ,ַא מעשהלע, דערווייל
 — ווי עס טרומייטעוועט ַא שטרוי

 ;איך וועל דעם פייער אין ווינט פַארצַאמען
  ,ן מיין מַאמעןאיך בין עלטער פו —ווי עס ציגעט ַא ציגעלע 

  :איך בין דער ים — ווי עס כָארכלט ַא בלָאטקעלע 
  
 .24 – 20. זז, )1938(ינע בע מָארט מיין בָאס ווָאט דָאהָאʹס: פון

  



 
 כ

 

 

  ס ריזעלעָאד
  )פרַאגמענט(
  

 ,אין נעטן פרַאק, אין נָאבעלן צילינדער
 .איז ער דער שעכטער פון וועלטישער בוינע

 ל דורות רייסט עריפשוין ַאזוי, מיינע תכריכים
 ,און מיט די ריסן פון דעם הייליקן געווַאנט

 .די זון פון מיין פָאלק ַאלץ בלינדער פַארהענגט ער
 — ַא ליכטיקייט פון דעם בליַאסק פון גילָאטינעס ברענגט ער

 !המנס ליכטיקייט, ָאי
 ,לויכט די הַאקʹאון ס

 —, אייניקלעך מיינע⸗ניט נָאר איבער די מַארטירער
 ,לויכט אויך די הַאקʹס

  .איבער די שוין לעצטע גלידער פון דיין טויטער בָאבע מָאינע
  
 .27. ז, )1938(ינע בע מָארט מיין בָאס ווָאט דָאהָאʹס: פון

  
  
  
  
  
  



 
 כא

 

  

   ענטער אייניקלנָא, גגוטן טָא ַא
  )פרַאגמענט(

  
  
  
  :מיין ווייטע פרייד —ענטער אייניקל מיין נָא, גגוטן טָא ַא

  ,אין דיין צימערל
  ,לעבן⸗ס דחקותעלטער זיידעס דָא⸗מיינע עלטערזע איך פון 

  ,רשעמטרק פַאיָא⸗ט פון ניוזע איך דעם עלעקטרישן גָא
  — ,ליכטל שוועבן⸗טרויער רום ַאַא, מיט דעם זעלביקן ניטגוטן

  אין דעם זעלביקן שימער, נקעןם צַארקן שטַאזע איך מיין שטַא
  ;נגעןרויכיקע שלַא —ס פירט אויף דער סטעליע אום ווָא

  ,ב איך דערקענטהָא, ווענט⸗ביי דיינע חורבה
  .נגעןגעזַא⸗די זעלביקע נויט —פון דעם ווינט 

  
  :מיין ווייטע פרייד —ענטער אייניקל מיין נָא, גגוטן טָא ַא
  —מען נָא לצן יחוס ביסטו ַאך מיר און מיין שטָאנָא
  ,ליטןּפ⸗העקער און וויליע⸗לדווַא, יחוס פון מילנער ַא
  ,גיבורים —זיידעס יחוס פון  ַא

  —שערטע געריטן צו די בַא, ווי אויף בליצן, בן אויף פערדס הָאווָא
  .נעןמיט שמשונען צו דערמָא —ביים יזכור , יחוס ַא
  
  :ינעבע מָאגוטע בָא ָא, כטגוטע נַא ַא

  ,רליבטער הקדשדער פַא —לעשיק מיכַא
  נגעביסןלץ ניט ָאך ַאט מיט בולקע נָאהָא

  ,העסלעכער עקדעש דער —און הונגער 
  .ריסן⸗ך פריצייטיקע קריעהרייסט נָא

  
  — ,ך קיין סעדער ניט גרינעןזעט מען נָא, געסל⸗אין חזיר
  ך בעטלערישע קינדערגרינען נָא, לטענע חורבותרשָאאין די פַא

  .ניטגוטע גייסטער ך די שליטהבן נָאהָא, און איבער די קרומע שטעגעלעך
  .שטיבל⸗ך אין קבורהנָאגן קלָא, רבסטןצעקנייטשטע הַא

  ,שענעם גרויל פון דער מיטהאיבער דעם אויסגעווַא
  .טייסטער⸗גזלנס זילבער ווי ַא, לבנה דיך הענגט נָא

  



 
 כב

 

  
  ,בעס דורך תהלימדיקן חצותאויסגעוויינטע בָא

  —לץ ך ַאר דיר נָאזוכן פַא
  לץלבנהדיקן זַא, לוויתנדיקן ברויט

  ,לץך ַאר דיר נָאאון קענען פַא
  .רט ניט געפינעןעדן ָא⸗קיין גן

  
  .ינעבע מָאגוטע בָא, אָ , כטגוטע נַא ַא

  ,מיט דורות הקדש אין די אויגן
  ,לעבעדיקע תחינה ַא —זע איך דיר 

  ;טובים געבויגן⸗מעשים איבער
  ,זע איך דיר

  ;נגעןגטע זונאויפגַאדי צוגעזָא —זוכנדיק אומזיסט 
  ,רענע זונעןרלָאר דיינע פַאנָא

  .ענער נעכטן שוין ניט געפינעןטוועט דער צעטרָא
  ,אין מיין בלוט, אין מיין ביין
  .נגעןג ערשט אויפגעגַאשענער טָארלָאפַא⸗נגאיז דיין לַא

  
  .63 – 62. זז, )1938(ינע בע מָארט מיין בָאס ווָאט דָאהָאʹס: פון



 
 כג

 

  
  דריי שוועסטער 

  )פרַאגמענט(

  
  ען ברענעןלגסֶ ַאזויפל 

  ,ך אין דרייעןווען שטַארקע נעכט קָארטשען זי
  און ַאלע זיינען

  מיינע    מיינע                      
  מיינע                            
  ל איז פַארַאנעןגאון אין יעדער סֶ 
  ,מיין שענסטע ליד —יעדע שוועסטער 

  ַאן עלנטע שּפין —אויס  יבענקט זי
  ;אויף ַא בלינדער שויב פון מיין ליידיק הויז

  נגען זייערע שָאטנסשּפַארונעס פַא
  ;ווי גלגולים פון ערגעץ ַאנטלָאפענע

  ,הָאב איך ליב זיי ַאלע דריי
  און גיי ַאזוי מיט ווייטן ָאפענע

  .פַארליבטע נעכט פַארביי
  

  איינע ווייזט זיך קעגן מיר
  ,פַארנַאכט ווי אין ַא טויטנצעל ַא לעצטער

  גיי איך קעגן איר ווי דורך ַא שּפיגל
  ומבַאקַאנטע געסטמיט טריט פון א

  ,און צעּפרַאל זי ווי ַא וואונדער ַא פַארמַאכטן
  —הערט זי אין מיין גַאנג 

  ,געברַאזג פון ַא קברנס רידל
  פַארגייט זי ַאזוי בַאנג

  ווי פלַאטער פון ַא שטַארבנדיקער קראָ 
  .ערגעץ אין ַאן איינזַאמען נעסט

  
  
  
  
  
  



 
 כד

 

  
  איינע מיט דורכזיכטיקע לענדן

  ,רקַאשערן דָאס קליידווָאס רייסן זיך פַא
  איז פון צייטיקייט געבויגן

  ,ווי פולע תבואה פַארן קָאסען
  ווי בַאלד ווָאלט אימיץ ָאן טריט און ָאן רייד

  ,אויסוויקלען זיך פון תאווהדיקע נעכט
  .און אויפן גַאס דָא קעגן זון איר שענדן

  
  און די דריטע

  ,ּפגעבליטעאיז פון הַארבסט ַאן אָ   
  טַאר ַאזויקוקט זי ש  
  ,אויף זיך און גַאנג פון צייט  
  און איז שוין גרוי  
  .פון זוכן זיך ַאליין אין וויייט  

  
  קייטלען זיך —אין צעהויקערטן חשכות 

  ,פַארלָאשענע טעג אין ַא ריי
  מיין שָאטן ווי ַא להכעיסדיקער מת

  ,קרימט מיך נָאך אויפן צעקנייטשטן ציך
  ע לידערמיינע שענסט —די דריי שוועסטער 

  ,רייפן אין מיין חלום ברוין און בלָאנד
  מיט תאווהדיקע גלידער, און איך

  ,לעת⸗און צער פון הונגעריקע  צוויי מעת
  אויף מיין שלָאפלָאזער בעט
  ,זינג דָאס ליד פון ַאלע דריי
  ,און פַארנעם ווי קעגנאיבער
  די לבנה אויף ברודיקן גרעט

  .חלומט פון מיינע לידער
  
  ; 8 – 7. זז, )1932רק יָא⸗ניו(שוועסטער דריי : פון
  .8 – 7. זז, )1993וויילז ʹוון דרָא(גע טע אויפלַא2

  
  



 
 כה

 

  
  די דריי שוועסטער 

  ך זייער טויטנָא
  
  

  רותלעמען כּפגן מיט ַאקרעציקער הונט וועט שלָא ַא
  ,ך גלידאון ערגעץ גריזשען גליד נָא

  רעסזן זייערע נָאלקנס וועלן אויף הפקר לָאווָא
  ,שיידימדיקע טריט איבער דעכער גיין, מיט טויטע און

  מיינע שענסטע לידער —ריי שוועסטער דווי פון די 
  .גןשיידימדיקער קלָא ר ַאלט געבליבן נָאווָא

  
  סט און ווינטדורך פרָא

  :גןיענדיקע נעכט זיך טרָאוועלן זיי ווי ווָא
  ,ןרצוקפַא ּפיצל קאָ ס ּפדָא קרָא רלטעַאן ַא איינע וועט פון

  ,גןנדיקן שטערן ווידוי זָאלַאפ איינע וועט מיט ַא
  .לטןַאלענע שויב אין דרייען שּפמָאבַא און איינע וועט ַא

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 כו

 

  
  טע וויגןגעזונטע קינדער וועלן חלומען אין זַא

  ;נקע פליגןינוועב ווי קרַאשּפ ז זיי רייסן זיך פון ַאַא
  “קרעמל„אין 

  ,קןליין זיך אויגעדיק צעשרעוועט די שרעק ַא
  —ף זיך וועקן נירטן שלָארָאלענין וועט פון מַא

  ,רץ און שטערןטן הַאּפרפן זיין געשטאָ און צעווַא
  ניט ווערן —נג רגַאונפַאזאון ווי דער שענסטער 

  
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —    

  

  נג שוין טויטלַא, בין איך טויט
  ,טע לידערמיינע שענס —ריי שוועסטער און טויט זיינען די ד
  ,שטיבל⸗קברים רפענע אין ַארווָאבין איך נעכט פַא

  ,כטע מיט דריי שוועסטעררברַאנעכט פַא —בין איך 
  רויסכט ַאלבענַאאון גרוי אין הַא

  ;זטער הויזרלָאפַא סט פון ַאווי רָא
  :איבער מיר

  זע קבריםביינער פון גופימלָא
  ,ליין זיך אויפגעקליבןבן ַאהָא

  ,ויףאון שטעלן זיך צענ
  ,זע מיידלעךגופימלָא, ן טויטעאי

  מדיקן קולזַא און יעדערע רעוועט מיט ַא
  ;ל איך ליבןר איר זָאז נָאַא

  ,ניטגעשטויגן וואונדער ַא —און איך 
  ריםווָא שלענגל זיך ווי ַא

  —לייען לע דרייאיקע ַאקער שמָאאון ַא
  בלינדער צלם אויף און גיי ַא

  .לייעןלע דרייאיקע ַאאיבער שמָא
  
  
  
  
  
  
  



 
 כז

 

  
  רויףטענען מיר זיך ַאלע שָאאון ַא

  ,ווי שטייגנדיקע מתימדיקע ווענט
  און לייזן זיך אויף

  אין ערגעצניט
  .זנדיק פון זיך קיין איינציק צוויטניט לָא

 
  הינטערהויף אין לבנהדיקע נעכט אויף ַא

  ך זעןנדלער ווי איך נָאכטווַאנַא ל ַאמָאוועט ַא
  ,לן הויזַאן איינגעפצווישן די חורבות פון ַא
  ,מיינע שענסטע לידער —ווי די טויטע שוועסטער 

  לטע צעבויגענע בעטןלן אויף ַאפַא
  און הייבן אויף זיך ווידער

  ;רעטןריטערלעכע קַא, ווי פון חרובע
  ,הינטערהויף אין לבנהדיקע נעכט אויף ַא

  ך הערןנדלער ווי איך נָאכטווַאנַא ל ַאמָאוועט ַא
  —נג ר און לַאשטַא
  י שוועסטער אין די קברים שטומעןווי ד

  ,נגזוי בַאנען ַאאון דערמָא
  .ז איך וועל מער ניט קומעןַא
  
  ; 60 – 58. זז ,)1932רק יָא⸗ניו(דריי שוועסטער : פון
  .70 – 68. זז, )1993 וויילזʹוון דרָא(גע טע אויפלַא2

  



 
 כח

 

  

  אמת

  
  ?סוד ס איז טיפער פון ַאווָא? שוטער פון אמתּפ ס איזווָא

  ?ט דעם מענטש פון ערשטן טרויער דערציילטהָאווער 
  .די פלייט —ט דערציילט דער ווינט פון ערשטן טרויער הָא
  .די פלייט —גט דער ווינט ט אויסגעקלָאלק הָאדעם גורל פון מיין פָא

  .לץ טיפער דער סודַא, שוטער דער אמתס ּפווָא
  ,דדי ערשטע רָא —ל דערזען די זון ט צום ערשטן מָאהָאʹווער ס

  .דעם טיפסטן סוד —שוטסטן אמת ט דערזען דעם ּפהָא
  .לץ טיפער דער סודַא, שוטער דער אמתס ּפווָא
  
  .84. ז, )1954(ג אינמיטן טָא: פון


